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ERHVERVSMINISTERIET 

 

Referat fra møde i NGA-forum, onsdag den 10. oktober 2018 

 

Deltagere: 

TDC:  Christian Halgreen og Per Wittendorf Jensen 

Telenor:  Kenneth Jarnit (formand) og Jens Åge Holm 

Telia:  Laila Sylvesta Jensen og Lasse Jarlskov 

SE/Stofa:  Niclas Renberg Gregersen 

Gigabit:  Mads Bennedbæk og Baldur Norddahl 

Hiper:  Simon Skals 

Fibia:  Poul-Erik Speyer Jakobsen 

Fiberby:  Asbjørn Sloth Tønnesen 

Global Connect: Jens Mikel Jensen 

Dansk Energi: Christian Berg 

Erhvervsstyrelsen: Helle Bøjen Larsen, Jette Plenge Jakobsen, 

Tina Aaen Jensen, Thorbjørn Bendix Kleif og  

Charlotte Stausholm 

Dagsorden: 

1) Velkomst v/formanden 

2) Status ift. ERSTs tilsyn med TDC’s standardtilbud på mar-

ked 3a og 3b v/ERST 

3) Kort orientering om seneste NGA-relaterede afgørelser fra 

Teleklagenævnet v/ERST 

4) Kort status ift. markedsundersøgelser v/ERST 

5) Kort om de nye SMP-guidelines v/ERST 

6) Acceleration af fiberaktiviteter v/TDC 

7) Status ift. TDC’s GDS-løsninger v/TDC 
a. TDC’s statistik for fejl samt GDS-vurdering 

b. GDS Plus samt GDS på Pair Bonding 

8) Status ift. TDC’s whitelists vs. ikke-retvisende oplysninger 

v/TDC 
a. Opdeling ift. Dong-/ikke-Dong-område (særlige (Dong-)vilkår og 

priser ved stikledninger fra eksisterende net 

9) Orientering/status ift. TDC’s opgradering af kobbernettet 

(Deshaping, Vplus) v/TDC  

10) Eventuelt 
a. Orientering fra seneste Coax-branchemøde, herunder oriente-

ring om eventuelle opfølgende aktiviteter v/TDC 

b. Næste møde i NGA-forum 
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Ad 1) Velkomst 

Formanden bød velkommen, hvorefter fulgte en kort præsentationsrun-

de. 

 

Ad 2) Status ift. ERSTs tilsyn med TDC’s standardtilbud på marked 

3a og 3b 

ERST orienterede om status i styrelsens gennemgang af TDC’s samlede 

standardtilbud på marked 3a og 3b, som styrelsen havde valgt at behand-

le i følgende emner: 1) TDC’s rammeaftaler m.v., 2) TDC’s SLA’er og 

kompensationsvilkår og 3) øvrige vilkår i relation til TDC’s standardtil-

bud for kobber, fiber og samhusning. ERST oplyste, at styrelsen havde 

foretaget nogle løbende trækninger med TDC om en række forskellige 

spørgsmål og observationer, jf. nærmere ERSTs præsentationsslides. 

 

ERST oplyste, at TDC overordnet set har taget styrelsens spørgsmål, ob-

servationer og henstillinger til efterretning, men at der stadig er nogle 

forhold, som ifølge styrelsen skal afklares eller justeres. ERST er klar til 

at tage en sådan opsamlende trækning med TDC. 

 

TDC oplyste, at selskabet i forbindelse med endnu en gennemskrivning 

og forenkling af standardtilbuddene bl.a. vil sikre, at de vilkår, der går på 

tværs af de forskellige standardtilbud, bliver samlet ét sted (fx at kom-

pensation for systemadgang står ét sted). TDC vil anmelde disse revide-

rede standardtilbud samlet, og ERST oplyste, at styrelsen naturligvis vil 

følge op med eventuelle yderligere branchehøringer, som branchen i gi-

vet fald opfordres til at afgive sine bemærkninger til. 

 

Gigabit spurgte, hvorvidt ERST fører et tilsyn på marked 4 (termineren-

de segmenter af faste kredsløb). Spørgsmålet skulle ses i lyset af, at TDC 

iflg. Gigabit har trukket sig fra dette marked. ERST oplyste, at marked 4 

grundet dereguleringen nu som udgangspunkt henhører under Konkur-

rence- og Forbrugerstyrelsens ressort, men at Gigabit naturligvis er vel-

kommen til at sende oplysninger til ERST om eventuelle konkurrence-

udfordringer på markedet. 

 

Ad 3) Kort orientering om seneste NGA-relaterede afgørelser fra 

Teleklagenævnet 

ERST orienterede kort om de seneste to NGA-relaterede afgørelser fra 

Teleklagenævnet, dvs. sagen vedrørende TDC’s prisklemmeforpligtelse 

og sagen vedrørende ERST’s afgørelse om ikke at pålægge TDC netad-

gangsforpligtelse fsva. selskabets kabel-tv-net. Fra kabel-tv-afgørelsen 

fremhævede ERST to uddrag, som styrelsen fandt omfattede de væsent-

ligste pointer. Der henvises for nærmere til ERSTs præsentationsslides. 

 

Ad 4) Kort om status for markedsundersøgelser 

ERST oplyste kort om arbejdsplanen for styrelsens markedsundersøgel-

ser, herunder særligt i forhold til bredbåndsmarkederne. ERST oplyste, 

at styrelsen i højere grad end tidligere ved markedsundersøgelser vil kø-

re en proces med løbende brancheinddragelser i forhold til aktuelle em-
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ner. ERST oplyste, at styrelsen således allerede i november måned i år 

agter at dele en kortlægning, som styrelsen foreløbigt har foretaget, om 

udviklingen geografisk set på bredbåndsmarkedet, siden den seneste 

markedsafgørelse. ERST oplyste, at styrelsen i den forbindelse også vil 

dele sine overvejelser om det fremadrettede behov for indhentelse af da-

ta fra branchen til brug for styrelsens analyser. Der vil også komme an-

dre emner, som styrelsen frem mod de forventede markedsafgørelser i 

2020 vil dele med henblik på at modtage input fra branchen. ERST poin-

terede, at den lovbestemte høringsproces for markedsundersøgelser selv-

sagt fortsat vil blive gennemført, og at den nye tilgang er tænkt som en 

måde at bryde processen med markedsundersøgelser, der kan være me-

get omfattende, op i emner. For nærmere om ERSTs arbejde og kortlæg-

ning af den geografiske udvikling på bredbåndsmarkedet henvises til 

styrelsens præsentationsslides. 

 

Med henvisning til et dialogmøde med ERST omkring styrelsens kom-

mende dataindsamling oplyste Fibia, at selskabet har andre definitioner i 

relation til fibernettet end dem, ERST anvender. ERST svarede, at sty-

relsen gerne vil have en dialog herom, så det er muligt at få et korrekt 

billede af markedsforholdene. 

 

Fiberby nævnte også udfordringer med dataindsamlingen, og at Fiberby 

fra ERST var blevet spurgt til ”huller” i selskabets datasæt fsva. mang-

lende adresser. ERST oplyste, at styrelsen tidligere har trukket på data 

fra Energistyrelsen (ENS) via Tjek dit net, men at det ikke fremadrettet 

via ENS’ data vil være muligt at se, hvem der ejer infrastrukturen. ERST 

vil derfor fremover selv skulle indsamle disse informationer.  

 

Gigabit og SE/Stofa spurgte, om det var ERST’s hensigt at deregulere 

TDC i mindre områder. ERST svarede, at dette må bero på resultatet af 

styrelsens markedsanalyser, og at der ikke på nuværende tidspunkt kan 

siges noget herom. TDC henviste til, at der allerede er områder, hvor der 

er sket en delvis deregulering som følge af tilstedeværelsen af en alterna-

tiv fiber til husstanden. 

 

Hiper spurgte med henvisning til det kommende, nye teledirektiv, hvor-

dan EU-sporet spiller sammen med ERST’s kommende markedsunder-

søgelser. ERST oplyste, at Erhvervs-, Forsynings- og Klimaministeriet 

(EFKM) planlægger at fremsætte lovforslag med henblik på implemen-

tering af direktivet i 2020, og de nye regler således først forventes at 

træde i kraft om ca. 2 år. 

 

Telia spurgte, om ERST har planer om at genåbne afgørelserne på bred-

båndsmarkederne før 2020. ERST svarede, at styrelsen ikke kan svare 

på, om dette kan blive nødvendigt.  

 

ERST opfordrede branchen til at følge det arbejde, der foregår i 

BEREC-regi, herunder fx i forhold til det nye direktiv. BEREC vil skulle 

udarbejde guidelines på flere områder og kigger bl.a. på emner som 
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”wholesale only ” og muligheden for at fjerne regulering, hvis en SMP-

udbyder ikke er vertikalt integreret. ERST oplyste, at styrelsen har talt 

med Jacob Willer v/Teleindustrien (TI) om, hvordan der sikres input til 

processen omkring implementering af det nye teledirektiv, og at TI har 

udtrykt ønske om en løbende drøftelse heraf.   

 

Telenor spurgte, hvorvidt BEREC også spiller en rolle ift. SMP-

guidelines. ERST svarede, at styrelsen har givet høringssvar til Kommis-

sionen om, hvordan styrelsen ser på nye SMP-guidelines. 

 

ERST oplyste, at kollektivt organiserede kunder rent datamæssigt udgør 

en stor udfordring, da ændringer i leverandørforhold for så vidt angår 

bredbånd kan medføre store udsving i markedsandelene. 

 

Gigabit spurgte, om det kunne komme på tale med en lovgivning – á la 

loven om frit TV-valg – hvorved det blev forbudt at ”tvinge” nogen til at 

købe faste bredbåndspakker i boligforeninger og lignende. ERST svare-

de, at det i givet fald er et forhold, der henhører under boliglovgivningen 

og ikke telelovgivningen. 

 

På spørgsmål fra Global Connect svarede ERST, at medarbejderbred-

bånd som ved de firmabetalte bredbåndskunder ikke er at anse som kol-

lektivt organiserede kunder. 

 

Ad 5) Kort om de nye SMP-guidelines 

ERST orienterede kort om formålet, baggrunden og indholdet af de nye 

SMP-guidelines. ERST oplyste, at disse overordnet set afspejler de mar-

kedsmæssige og teknologiske ændringer samt ny retspraksis. De nye 

guidelines indeholder retningslinjer for såvel afgrænsning af produkt- 

som geografiske markeder samt vurdering af SMP, såvel individuelt som 

kollektivt. Der henvises i øvrigt til ERSTs præsentationsslides. 

 

Der blev under punktet spurgt, hvorvidt man kan forestille sig, at der vil 

kunne konstateres stiltiende, koordineret dominans i andre tilfælde, end 

hvor det blot drejer sig om prismæssige forhold; fx tilfælde, hvor to ak-

tører deler et område op imellem sig i postnumre. ERST svarede, at man 

ikke kan svare så entydigt herpå, da det altid vil være en flerhed af om-

stændigheder, der vil ligge til grund for en vurdering af kollektiv domi-

nans. ERST henviste i den forbindelse til at orientere sig i en afgørelse 

fra den Hollandske telemyndighed, hvor der var blevet konstateret kol-

lektiv dominans. 

 

Ad 6) Acceleration af fiberaktiviteter 

TDC orienterede om nogle af de ændringer, der følger af, at TDC har få-

et nye ejere. Der vil bl.a. ske en opdeling af TDC i følgende tre enheder: 

 

- NetCO, der står for at etablere og drive infrastruktur og står for 

engrossalg af nettet (dvs. salg til TDC’s detailenhed (OpCO) og 
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eksterne engroskunder). Det er her man vil finde TDC Wholesale 

fremover.  

- OpCO, som vil udgøre TDC’s detaildivisioner, der i dag ligger 

hos YouSee, Fullrate, TDC Erhverv etc. 

- Holding, som har overordnede, tværgående funktioner. 

 

TDC (NetCO) præsenterede derpå selskabets planer om acceleration af 

fiberaktiviteter, hvoraf bl.a. følgende blev oplyst på mødet: 

 

• Der vil – i første omgang som pilotprojekter – blive udvalgt om-

råder uden for DONG-området med 4-5.000 husstande, med 

henblik på at udrulle fibernet (FttH) i området.  

• Prissætning vil ske efter LRAIC uden for DONG.  

• TDC vil tilbyde fri installation af fiber og KAP til alle husstande 

i området. 

• Ift. betaling vil engroskunden – i en given periode efter varsling 

– betale, som om husstanden allerede har fiber etableret. 

• Whitelisten laves således, at det fra xx dato er muligt at levere til 

adressen i ”projektområdet”. TDC overholder varslingsreglen i 

markedsafgørelserne på mindst 3 måneder. 

• TDC vælger at udrulle i områder, hvor business-casen er god, 

men holder sig som udgangspunkt ikke tilbage fra/afviser ikke at 

udrulle i områder, hvor TDC selv eller andre har etableret coax-

infrastruktur.  

• Ift. den geografiske placering af kommende projektområder, så 

forventer TDC på et senere tidspunkt en formaliseret indsamling 

af informationer; forventeligt også med input fra alternative sel-

skaber og TDC’s egne detaildivisioner.  

 

Der henvises i øvrigt til TDC’s præsentationsslides fra mødet. 

 

Gigabit spurgte, hvorvidt TDC er opmærksom på, at samgravning vil 

skulle koordineres mindst 6 måneder før i hht. graveloven. TDC tog det-

te ad notam. 

 

SE/Stofa spurgte, hvorvidt man nu vil se en acceleration af udfasningen 

af TDC’s kobbernet. TDC svarede, at når kunder i et område er migreret 

over på andre teknologier, så bliver kobberet lukket ned i det område. 

Der etableres ikke ny kobber i dag. TDC oplyste, at der dog ikke sker 

decideret nedlukning i forbindelse med fiberprojektet. 

 

Global Connect spurgte, hvorvidt TDC’s fiberudrulning også vil omfat-

te erhvervsmæssig/dedikeret fiber. TDC oplyste, at der er tale om en 

strategisk udrulning af net, som svarer til FttH-udrulning. Der kan godt 

ske tilslutning af virksomheder, men der vil ikke være redundans eller 

særlige SLA’er knyttet til den kommende fibernetudrulning. 

 

Fibia spurgte til betaling, hvis selskabet lægger ordrer inden udrulning. 

TDC svarede, at der i udrulningsfasen er tale om fri installation af stik-
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ledning og KAP, men at man – hvis man bestiller efter udrulningen er 

tilendebragt – betaler almindelig oprettelsespris. 

Gigabit spurgte, hvorvidt det med TDC’s fiberudrulning bliver muligt at 

aftage rå fiber og ikke kun BSA. TDC bekræftede dette og oplyste, at 

konkrete ODF-punkter vil blive koblet til den enkelte adresse.  

 

Hiper spurgte til TDC’s fiberudrulning ift. nybyggeri. TDC oplyste, at 

der som udgangspunkt altid vil blive udrullet fiber ud i nybyggeri, med-

mindre der er tale om et sammenhængende coax-område (så coax). 

 

Ad 7) Status ift. TDC’s GDS-løsninger 

Der henvises til TDC’s præsentationsslides. 

 

Ad 8) Status ift. TDC’s whitelists vs. ikke-retvisende oplysninger 

TDC oplyste, at IT-revisionen stadig er i gang og således ikke er færdig. 

Nogle divergenser er blevet fjernet som følge af en manuel proces, men 

der har ikke været tale om en gennemgang af alle enkeltadresser endnu. 

 

Fibia udtrykte bekymring for, hvorvidt TDC prioriterer denne opgave 

højt nok. Fibia anførte, at selskabet mister ordrer som følge af de ikke-

retvisende informationer. TDC opfordrede Fibia til at give nærmere in-

formation om situationer, hvor Fibia har mistet ordrer/kunder, med hen-

blik på at TDC kan undersøge dette nærmere 

 

For nærmere generelt til punktet, herunder i relation til Dong-/ikke-

Dong-område, henvises til TDC’s præsentationsslides. 

 

Ad 9) Orientering/status ift. TDC’s opgradering af kobbernettet 

(Deshaping, Vplus) 

Der henvises generelt til TDC’s præsentationsslides, men ift. TDC’s 

punkt om Merge eBSA og VULA kan følgende dog fremhæves: 

 

TDC oplyste, at selskabet lægger op til at stoppe udvikling på eBSA og 

flytte over til VULA-produkter. Dvs. VULA bliver fremover eneste 

BSA-produkt. TDC oplyste på foranledning fra Telenor, at når der bli-

ver tale om en decideret udfasning, så vil migreringen til VULA ske gra-

tis, men indtil da vil der skulle betales herfor (dvs. ved overgang fra 

eBSA til VULA).  

 

Ad 10) Eventuelt 

a. Orientering fra seneste Coax-branchemøde, herunder orien-

tering om eventuelle opfølgende aktiviteter 

TDC oplyste, at der kommer invitation til nyt coax-branchemøde i no-

vember. Det, der arbejdes på, er simplificering af proces ift. bestilling og 

prissætning for kapacitet.  
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b. Næste mødedato NGA-forum 

Nyt møde vil blive fastlagt i starten af det nye år (2019).  

 

Telenor opfordrede ERST til at overveje muligheden for at deltage via 

videocall. ERST lovede at følge op på denne mulighed til næste møde. 


